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Αθήνα, 15/1/09
ΠΡΟΣ: τις ΕΛΜΕ Αττικής

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΟΑΣΑ
Μετά από νέο έγγραφο του ΟΑΣΑ προς την Α∆Ε∆Υ σχετικά µε την προµήθεια
ετήσιας κάρτας και τηλεφωνική επικοινωνία µας µε τον ΟΑΣΑ, σε συνέχεια
προηγούµενου έγγράφου µας σας διευκρινίζουµε τα εξής.
1. Το ποσοστό έκπτωσης της ετήσιας κάρτας απεριορίστων διαδροµών είναι
ανάλογο µε τον αριθµό των καρτών που θα χορηγηθούν και µπορεί να φθάσει το 25 %
για αριθµό καρτών πάνω από 1500. Ελάχιστος αριθµός προµήθειας καρτών είναι 51 µε
ποσοστό έκπτωσης 10 %.
2. Η Κάρτα χορηγείται µέχρι τέλους του έτους 2009. Αν η κάρτα χορηγηθεί από
Φεβρουάριο ή Μάρτιο θα έχει ανάλογη µείωση η τιµή της κάρτας.
3. Η προµήθεια των καρτών από τον ΟΑΣΑ δε δίνεται από µεµονωµένα άτοµα
µέλη σωµατείων αλλά µέσω πρωτοβάθµιων ή δευτεροβάθµιων σωµατείων. Εποµένως τις
κάρτες µπορεί να προµηθευτεί µόνο η ΟΛΜΕ ή οι ΕΛΜΕ και όχι οι ίδιοι οι συνάδελφοι.
Είναι προφανές ότι στην περίπτωση που οι κάρτες χορηγηθούν µέσω της ΟΛΜΕ
για όλους τους συναδέλφους του Λεκανοπεδίου είναι δυνατό να επιτευχθεί µεγαλύτερο
ποσοστό µείωσης.
Γι’ αυτό εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από τους συναδέλφους και συµφωνείτε να
γίνει η προµήθεια των ετήσιων καρτών από την ΟΛΜΕ παρακαλούµε να µας στείλετε
µέχρι 30/1/2009 κατάσταση µε τα ονόµατα και το σχολείο των συναδέλφων που
επιθυµούν προκειµένου να πετύχουµε το µεγαλύτερο δυνατό ποσοστό έκπτωσης.
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Αθήνα, 17/12/08
-

ΠΡΟΣ:
τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ
Λεκανοπεδίου

ΘΕΜΑ: ΈΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΛΜΕ ΛΕΚΑΝΟΠΕ∆ΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΟΑΣΑ
Συνάδελφοι / - ισσες,
Μετά από συµφωνία που υπογράφτηκε από την Α∆Ε∆Υ και τον ΟΑΣΑ,
εξασφαλίστηκε σηµαντική έκπτωση των ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδροµών, για
τα φυσικά µέλη µας, για όλα τα συγκοινωνιακά µέσα στην Αθήνα, όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα:
1. Λεωφορεία – Τρόλεϋ – Τραµ

(από 150€)

113 €

2. Ετήσια κάρτα ΗΣΑΠ (νέο προϊόν) (από 250 €)

188 €

3. Ετήσια κάρτα ΜΕΤΡΟ

(από 300 €)

225 €

4. Για όλα τα συγκοινωνιακά µέσα

(από 350 €)

263 €

Παρακαλούµε: α) να ενηµερώσετε σχετικά τα µέλη σας που επιθυµούν να
πάρουν αυτήν την κάρτα ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, β) να συγκεντρώσετε τα
χρήµατα και γ) να απευθυνθείτε στον ΟΑΣΑ µαζί µε τη σχετική βεβαίωση την
οποία θα λάβετε από την ΟΛΜΕ, ώστε να προµηθευτείτε τις κάρτες.
Αναλυτικά:
ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

1. Ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδροµών για όλα τα µέσα
Ισχύει: για Λεωφορεία, Τρόλλεϋ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδροµο, Τραµ, Μετρό (µέχρι
το Κορωπί) και Προαστιακό (στο τµήµα της γραµµής του Μαγούλα - Πειραιάς Κορωπί)
Τιµή: 350,00 ευρώ (περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 9%)
2. Ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδροµών για Λεωφορεία, Τρόλλεϋ και Τραµ
Ισχύει: για Λεωφορεία (εξαιρούνται οι γραµµές express του Αεροδροµίου και το
τµήµα Βάρκιζα – Σαρωνίδα της γραµµής Ε22), Τρόλλεϋ και Τραµ
Τιµή: 150,00 ευρώ (περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 9%)
3. Ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδροµών για αποκλειστική χρήση στο Μετρό

Ισχύει: αποκλειστικά για χρήση στο δίκτυο του Μετρό µέχρι το Κορωπί
Τιµή: 300,00 ευρώ (περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 9%)
4. Ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδροµών για αποκλειστική χρήση στους ΗΣΑΠ
Ισχύει: αποκλειστικά για χρήση στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδροµο
Τιµή: 250,00 ευρώ (περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 9%)
Τα Σωµατεία που ανήκουν στην ΟΛΜΕ προµηθεύονται τις παραπάνω ετήσιες
κάρτες µε έκπτωση 25%, σύµφωνα µε τη σύµβαση που έχει υπογράψει ο ΟΑΣΑ και η
Α∆Ε∆Υ.
Η διάθεση των ετησίων καρτών διενεργείται κατόπιν τηλεφωνικής
επικοινωνίας µε τη ∆/νση Κοµίστρου Ο.Α.Σ.Α (τηλ. 210-8200047, 210-8200932).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Έγγραφο όπου θα αναφέρονται:
 τα στοιχεία του Σωµατείου, το ΑΦΜ και η ∆ΟΥ
 σηµειώνουµε ότι όσοι Σύλλογοι δεν έχουν ΑΦΜ θα µπορούν να παραλαµβάνουν
τις κάρτες τους µε αποδείξεις από τον ΟΑΣΑ
 βεβαίωση της ΟΛΜΕ ότι η ΕΛΜΕ είναι µέλος της
 τα στοιχεία του µέλους που εξουσιοδοτείται για την προµήθεια των ετησίων
καρτών

(ακολουθεί η αίτηση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΑΣ η οποία πρέπει να συµπληρωθεί
από την ΕΛΜΕ)

ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ ΟΑΣΑ

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………(του αιτούντος συναδέλφου)
ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………..(του αιτούντος συναδέλφου)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:………………………………………………………………………….
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:……………................(που θα αναγράφεται στην κάρτα)
ΟΝΟΜΑ:………………………………………...(που θα αναγράφεται στην κάρτα)
ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………….(που θα αναγράφεται στην κάρτα)
ΑΡΙΘ. ∆ΕΛΤ. ΤΑΥΤ/ΤΑΣ:…………………….(που θα αναγράφεται στην κάρτα)
ΚΑΡΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ (σηµειώστε την επιλογή σας)

1.

Λεωφορεία – Τρόλεϋ – Τραµ

(από 150€)

113 €



2.

Ετήσια κάρτα ΗΣΑΠ (νέο προϊόν) (από 250 €)

188 €



3.

Ετήσια κάρτα ΜΕΤΡΟ

(από 300 €)

225 €



4.

Για όλα τα συγκοινωνιακά µέσα

(από 350 €)

263 €



Καταβλητέο ποσό………………………..€

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Α/Α

ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ

